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الجهراء يواجه خيطان في انطالق دوري الدرجة األولى اليوم
الشباب والفحيحيل يستضيفان الساحل واليرموك

الصراع يتجدد اليوم بني اليرموك والفحيحيل في سباق الوصول لدوري األضواء

محمد الغربللي تألق مع الصليبخات وساهم في إحراز اللقب

فيصل دشتي يأمل في استمرار الصليبخات ضمن دوري النجوم

ثالثة مدربين وطنيينبطاقة وحيدة
تتصارع الفرق الـــــ 6 حلجز بطاقة التأهل الوحيدة الى الدوري 
املمتاز للموســــم املقبل وبحسب النظام الداخلي للبطولة من خالل 
خوض كل فريق عشرين مباراة على مدار املوسم بواقع 5 مباريات 
في كل قسم، األمر الذي يشير الى ان حمى التنافس بني الفرق رمبا 
تزداد مع القســــمني األخيرين منه لصعوبة التعويض في االشواط 

األخيرة من البطولة.

يتولـــى مهام تدريب ثالثـــة فرق مدربون 
وطنيون وهم صالح العصفور للجهراء وفوزي 
ابراهيم خليطان وخالد الزنكي للشباب، بينما 
يشرف على الفحيحيل التشيكي رومان هانز 
واليرموك الصربي كاراسي والساحل الروماني 

اوريال.

الغربللي: تلقيت عروضًا احترافية خالل بطولة آسيا لليد

دشتي: الصليبخات لن يكون محطة عبور الفرق الكبيرة

75 جوادًا وفرسًا في االجتماع السادس لـ»الصيد«

حامد العمران
الكويت لكرة  اكد العب نادي 
اليد محمد الغربللي أنه تلقى عدة 
عروض احترافية خالل مشاركته 
البطولة  فــــي  مــــع الصليبخات 
اآلســــيوية الثانية عشــــرة التي 
اختتمت االسبوع املاضي في االردن 
والتي حصل فيهــــا الصليبخات 
على لقــــب البطولة للمرة االولى 
في تاريخه، مشيرا الى ان بعض 
االنديــــة االماراتيــــة والقطريــــة 
خاطبته شــــفويا وخاطبت نادي 
الكويت رسميا عبر مدير اللعبة 
فوزي ابراهيم اال انه رفض تلك 
العروض، مؤكدا انه حاليا ملتزم 
مع االبيض في البطوالت احمللية 
في املوســــم احلالي ولن يحترف 
خارج الكويت في الوقت الراهن 
للتركيز مع النــــادي في محاولة 
الحراز مركز متقدم واملنافسة على 

االلقاب احمللية.
واعرب الغربللي عن سعادته 
اللقــــب اآلســــيوي مع  الحــــراز 

الصليبخات، مؤكــــدا ان تضافر 
اجلهود االدارية والفنية مع الالعبني 
الى جانب االســــتعداد اجليد من 
خالل املعسكر اخلارجي الذي اقيم 
في القاهرة وخوض مباريات قوية 
ادى الى الظهور مبستوى متقدم، 
الفتا الى انه لم يشعر بأنه يلعب 
كمحترف مع الصليبخات ولكنه 
شــــعر بنوع من االنسجام املبكر 
مع الفريــــق والوصول الى ذروة 
املســــتوى الفني خالل البطولة، 
مشيدا بدور املدرب الوطني خالد 
غلوم للوصول الى قمة املستوى 
الفني ملعرفته االمكانيات الصحيحة 
لالعبني وتســــخيرها بالشــــكل 
املناسب الى جانب القراءة الفنية 
الصحيحــــة للمباريات وااللتزام 
التكتيكي لالعبني وهذا ما ادى الى 

ظهور الفريق بالشكل املناسب.
وعن عــــدم ظهــــور احملترف 
الســــعودي مصطفــــى احلبيب 
باملستوى املناسب قال الغربللي ان 
احلبيب عندما التحق بالفريق في 

معسكر القاهرة ظهر مبستوى جيد 
خالل املباريات الودية مع الفرق 
املصرية ولكن قد يكون للضغط 
النفسي دور في هبوط مستواه في 
البطولة ليقينه ان الفريق يعول 
عليه الكثير، وهذا ما ادى الى عدم 
التزامه باجلانب التكتيكي واللجوء 
الى اللعب الفردي، ما ادى الى ان 
املدرب غلوم الســــتبداله  اضطر 
ليلعب فيصل صيــــوان ويظهر 
مبستواه الطبيعي ليسجل اسمه 
كأحد جنوم البطولة وهذا ما حجب 
الفرصة عن احلبيب للمشاركة في 

املباراتني االخيرتني.
واشــــار الغربللي الى انه عاد 
مجددا الــــى فريقه »الكويت« في 
التدريبــــات حتت قيــــادة املدرب 
الصربي ميشيل بحضور جميع 
الالعبني مما يزيد من احلماس في 
التدريب ويبشر بعودة االبيض 
الى ســــابق عهده كأحد فرســــان 
البطــــوالت احملليــــة، مبينــــا ان 
االبيض يزخر بوجود عدد كبير 

من الالعبني الناشــــئني الواعدين 
امثال عبداهلل اخلميس وعبداهلل 
الغربللــــي وعبدالرحمن البالول 
وخالد الغربللي وحسن الرشدان 
وهــــؤالء يعتبرون دعمــــا كبيرا 
للفريق بوجــــود الالعبني الكبار 
امثال وليد احلجرف وعلي املذن 
واحمد الفرحان وناصر الهاجري 
وعبدالناصــــر محبــــوب ومحمد 
شناوة، مؤكدا ان الكويت في الوقت 
احلالي يعتبر مــــن افضل الفرق 
احمللية لوجود خليط بني العبي 

اخلبرة والشباب.
وشكر الغربللي مجلس ادارة 
نادي الكويت وخص بالذكر رئيس 
مجلس االدارة عبدالعزيز املرزوق 
ونائبه خالد الغامن على السماح 
مــــع الصليبخات  له باالحتراف 
في البطولة، كما شكر امني السر 
السابق لنادي الصليبخات سعد 
عناد على اهتمامه به في البطولة 
وشكر العبي الصليبخات واجلهاز 

الفني على حفاوة استقباله.

مبارك الخالدي
ينطلق مســـاء اليوم قطار دوري الدرجة 
االولى في نســـخته اجلديـــدة بإقامته من 4 
أدوار مبشاركة 6 أندية هي: الشباب الضيف 
القادم من دوري االضواء والفحيحيل واجلهراء 

واليرموك والساحل وخيطان.
وتقام اليوم ثالث مباريات حيث يستضيف 
الشباب الساحل كما يحل اليرموك ضيفا على 
الفحيحيل وتنطلق املواجهتان 2:45 عصرا، 
بينما يجمع اللقاء الثالث اجلهراء وخيطان 

على ستاد مبارك العيار4:10 مساء.
يضـــم الفريقـــان مجموعة مـــن النجوم 
احملليني تكفل للمشـــاهد متابعة مثيرة متى 
رغب الالعبون في تقدمي كل ما لديهم، فالشباب 
الذي ظهر في دوري االضواء املوسم املاضي ال 
شك يحدوه األمل بالعودة مرة أخرى السيما 
ان مدربه الوطني خالد الزنكي الذي أسندت 
اليه مهام قيادة الفريق خلفا ملدرب املنتخب 
الصربي غوران توفاريتش اســـتطاع ايجاد 
التوليفة املناسبة من الالعبني أمثال عقيل جابر 
ويعقوب ســـعد وناصر شافي وعبد الوهاب 
اخلتالن وذيب مسفر واحلارس اخلبرة عطاهلل 
حمود والفريق بشكل عام يجيد االنطالق من 

األجناب وهي محور عملياته املفضل.
وفي املقابل يأمل الساحل في طي صفحة 
عروضه املخيبة لآلمال املوسم الفائت والتي 
ال تتناسب وامتالكه لعناصر مؤثرة كاملهاجم 
مرزوق زكي ومحمد فريح ومحمد الفيلكاوي 

وعبيد العتيبي وعبيد منور وحماد العبيدلي 
واحلارس سليمان صالح.

ويقود الفريق الروماني اوريال الذي سيكون 
على احملك بعد قرار االدارة االستعانة به مجددا 
لقيادة الفريق وهو ميتلك فكرة واضحة عن 
خصومه بحكم تواجده املسبق في البطولة.

الفحيحيل واليرموك

وفي اللقاء اآلخر يواجه الفحيحيل غرميه 
اليرموك في لقاء جتديـــد الذكريات اذ طاملا 
كانت لقاءات الفريقني متميزة ومثيرة حتى 
حلظاتها األخيرة ملعرفتهما ببعضهما جيدا 
فالفحيحيل يضم في صفوفه مجموعة متميزة 
من الالعبني كنجم منتخب الشـــباب تركي 
املطيري والهداف محمد راكان وزميله اخلبرة 
سعود فريان ويحيى العنزي واملتألق محمد 
عدنان ويقودهم التشيكي رومان هانز الذي 
يعود الى الكويت مدربـــا بعد ان كان العبا 

سابقا في صفوف نادي كاظمة.
وفي املقابل يبـــدو ان اليرامكة عازمون 
على الظهور املختلف في هذا املوســـم فأداء 
الفريق ونتائجه في املباريات االخيرة، كانت 
مؤشـــرا على جناح املدرب اجلديد الصربي 
كاراسي ومساعده فاضل مطر على الوصول 
الى الطريقة املناسبة لالعبني، ويضم الفريق 
الى صفوفـــه احملترفني البرازيلي رودريغو 
ومواطنه اليكس كارفالهو والغاني فيليكي 
انكاماه اضافة خلبرة هاشم الرامزي وماجد 

خـــزمي وعبداهلل الطاهـــر ومهند االنصاري 
وعبدالعزيز الفيلكاوي.

الجهراء وخيطان

وفي اللقاء االخير يلتقي اجلهراء ضيفه 
خيطان في موقعة مؤثرة فالفريقان يقودهما 
ابراهيم  الوطنيان صالح العصفور وفوزي 
علـــى التوالـــي وكل منهما يـــدرك امكانات 
خصمه جيدا وميتلـــك املفاتيح القادرة على 
قلب نتيجة املباراة، فاجلهراء اســـتعان هذا 
املوسم بالبرازيليني انطونيو توبانغو ومواطنه 
لويس فـــي املقدمة وكذلك العب القادســـية 
الســـابق عبداهلل الظفيري الى جانب تواجد 
نخبة من الالعبني كأحمد حواس وصالح ندا 
ومحمد دهش وعادل الشـــمري ومحمد سعد 
وعبدالرحمن عواد وسعود السربل، فيما يضم 
خيطان في صفوفه املتألق محمد عثمان وفايز 
النصار ولويس فيريـــرا وبوميجن بيوموا 
وحمد عثمان ومحمد يوســـف، وكلها اوراق 
باســـتطاعتها التعاطي مع مجريات االحداث 

بأريحية تكفل حتقيق النتيجة املطلوبة.
ويبدأ القسم االول من الدوري اليوم وينتهي 
في 11 يناير املقبل ثم يعاود االنطالق في القسم 
الثانـــي اعتبارا من 15 يناير املقبل وحتى 31 
منه، ويبدأ القسم الثالث في 5 فبراير املقبل 
وحتى 22 منه، على ان ينطلق القسم االخير 
واحلاســـم في 19 من مارس املقبل وحتى 12 

من ابريل.

مبارك الخالدي 
قال قائد فريق الصليبخات فيصل دشـــتي ان فريقه استعد 
بشكل جيد عبر برنامج اعداد متكامل خلوض منافسات الدوري 
املمتاز بعد غياب اســـتمر ما يقرب مـــن الـ 30 عاما، واضاف ان 
النية متواجدة لـــدى جميع زمالئه لعدم العودة مرة اخرى الى 
دوري الدرجة الثانية، فالفرصة التي امامنا تاريخية ولن نفرط 
فيها وســـنثبت للجميع ان االحمر قادر على الثبات امام الفرق 
الكبرى، وان التأهل الى الدوري املمتاز لم يأت من فراغ، مشيرا 
الى ان االدارة السابقة للفريق واجلهاز الفني بقيادة الوطني ثامر 
عناد عملوا بجد املواسم الفائتة ووفروا للفريق كل االحتياجات 

الالزمة ليأخذ فرصته في الظهور امام الكبار.

الظهور بشكل مختلف

ولفت دشتي الى ان الصليبخات كان منافسا قويا في دوري 
الدرجة الثانية وكان االقوى الى التأهل منذ موســـمني ماضيني 
ولكن احلظ لم يسعفنا، اال اننا عقدنا العزم على الظهور بشكل 
مختلـــف هذا املوســـم، حيث توافرت العديد مـــن العوامل التي 
ستساعدنا على النجاح في هذه املهمة منها االستقرار الفني الذي 
نتمتع به عالوة على وجود احملترفني البرازيليني ارثر وماركوس 
وبرونو ودانييلو وهم يشـــغلون املراكـــز الثالث للفريق، وقد 
انســـجموا بشكل كامل مع العناصر املتواجدة بفضل االستعداد 
املبكر للفريق من خالل معســـكر اقيم في القاهرة وخضنا عددا 
من املباريات الودية، وكذلك مشاركتنا في بطولة كأس االحتاد، 
حيث قام املدرب عناد بتثبيت التشكيلة املطلوبة االمر الذي ادى 

الى زيادة االنسجام بني الالعبني.

جهود اإلدارة

وقال ان االدارة السابقة برئاسة علي شعبان وامني السر سعد 
عناد لم يقصروا في دعم الفريق من حيث توفير متطلبات اجلهاز 
الفني بالقدر املستطاع رغبة في متكني الفريق من تقدمي الصورة 
الناصعة لالحمر التي تعكس ان هذا النادي قد خّرج العديد من 
الالعبـــني امثال هداف الكويت والعرب طالب حســـني وعبداهلل 

اليرموك والعب القادســـية السابق عبيد الشمري واملتألق وليد 
فيروز واملتمكن ثامر عنـــاد والعديد من الوجوه التي كانت لها 

بصمة في الكرة الكويتية.
ومتنى دشـــتي تواجد عـــدد من املواهب مـــع الفريق لزيادة 
فاعليته، معربا عن أمنيته في مشاهدة املتألقني فراس اخلطيب 
وحمد العنزي في صفوف الصليبخات، ملا يتمتعان به من مهارات 
عالية وحلول وقت االزمات، ولكن عناصرنا ســـتعمل بروحها 
العالية على تخطي بعض العقبات والتغلب على الصعاب التي 

نواجهها.
وأضاف: اننا نخطط ليـــس للبقاء في الدوري املمتاز، ولكن 
لتحقيق مركز وســـط القائمة بني الفرق املتنافسة، ونحن ندرك 
امكاناتنا وحجمنا احلقيقي وال نبالغ في القول اننا ســـننافس 
على املراكز االولى، ولكن ليس اقل من احلصول على مركز وسط 

قائمة الفرق لنكون في مأمن عن حسابات البقاء او الهبوط.

فرصة تاريخية

وبني دشتي ان الدوري فرصة تاريخية لالعبينا إلثبات تواجدهم 
وإلقناع اجلهاز الفني للمنتحب واجلمهور الرياضي باختيار من 
يســـتحق منهم متثيل االزرق، السيما ان التاريخ يشهد على ان 
العديد من العبي الصليبخات مت اختيارهم للمنتخبات الوطنية 

سواء االول او االوملبي او الشباب او الناشئني.
ولفـــت قائد االحمر الى ان ما مييز الفريق هي الروح العالية 
والعالقات احلميمة بني الالعبني واجلهازين الفني واالداري، بفضل 
جهود االخ الكبير مدير الكرة الســـابق طالب حسني وامني السر 
سعد عناد اللذين يوليان العالقات االنسانية جانبا كبيرا لدورها 
في رفع الروح املعنوية لالعبني وحثهم على تقدمي االفضل دائما. 
واكد دشتي انه وزمالءه الالعبني لن يرهبهم العبو الفرق االخرى، 
وصحيح اننا ضيف جديـــد على الدوري املمتاز، ولكننا نعرف 
جميع العبي الفرق االخرى، وسبق ان واجهناهم في العديد من 
املناسبات في بطوالت الكؤوس، لذلك ال نشعر بالرهبة من ذلك 
بـــل بالعكس نحن نتوق الى احراجهـــم بأدائنا املتميز لتحقيق 

أهدافنا التي نتطلع اليها بثقة عالية.

ينطلــــق في الرابعة بعد عصــــر اليوم في 
االجتماع الســــادس لفروســــية نادي الصيد 
مبضمار ســــباق اخليل 75 جوادا وفرسا من 
مختلــــف الدرجات منها 16 جوادا وفرســــا من 
املبتدئات تتنافس على الكأس املقدمة من اسرة 
املغفور له الشــــيخ محمد العذبي على مسافة 
1800 متر وهي: حــــامت لعايد العنزي وزاحف 
لدسمان وفيوم للنشاما وأوقات لهاشم جحيل 

والعقاد وســــلوم للنصف وعكاشة للسيحان 
ورشة للسفير، ولعيون طالل لالبراق وزاهر 
البوشيبة ويامن حملمد احلملي ومطراش حلامد 
العتيبي وشــــبراق للمطرقة وهجر للشاطري 

وصواب للعومير.
كما قيد في شوط النتاج احمللي ستة جياد 
تتنافس على كأس املغفور له مبارك احلساوي 
على مسافة 1800 متر وهي عتيج وأخو قلبي 

وحاسك لدسمان ووثايب املسايل ودهمان املسايل 
للمسايل وسبع بندر للقرين وكل الترشيحات 

تتجه الى اخو قلبي بعد عودته للسباقات.
أما في بقية االشواط فقد سجل في الشوط 
االول املخصص للمبتدئــــات والدرجة الثالثة 
على مســــافة 1800 متر 13 جوادا وفرسا منها 
اجلواد انا بطل كأس االفتتاح للفنار وخليفة 

لبوخمسني واسد ومهلهل للعرين.

أكد أن فريقه عازم على عدم العودة إلى دوري المظاليم


